
 

 
       
 

 
 
 
 
 

                                                                  

 Considerando que, o trabalho realizado pelo Sr. Otavio Correia (MANUEL) no 
município de Embu das Artes sendo na área de cultura, no turismo e no social; 
 

Considerando que, o Sr. Manuel  participa ativamente do movimento Arte Viva e 

na função de propagar suas músicas entre jovens, adultos e idosos do nosso 

município através de sua arte, bem como no estimulo musical entre as pessoas; 

 

Considerando que, o Sr. Manuel participou no projeto de criação e arranjo 

musical da música “Boate Azul” elevando o nome da cidade por onde apresentava 

em emissora de Radio e TV. 

 

Considerando que, o senhor Manuel hoje aos 68 anos continua exercendo um 

excelente trabalho no meio artístico e cultural, buscando melhor imagem ao nosso 

município no meio cultural, artístico e turístico. Verificando ainda que somos uma 

Estância Turística e isso é um papel fundamental para o nosso município. 

 

Considerando que, a música Boate Azul foi gravada em mais de 88 línguas 

diferentes. 

 

Considerando que, a música Boate Azul foi regravada mais de 222 vezes 

recebendo disco de ouro e Platina Nacional e Internacionalmente. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2017 

 

“Dispõe sobre concessão da Comenda Padre Belchior de                           

                                                  Pontes ao Senhor Otavio Correia “Sr. Manuel”. 

 

Carlos Alberto da Silva Noia, Vereador desta Casa de Leis, usando das 

atribuições que me são conferidas por Lei, apresenta ao Egrégio Plenário o seguinte: 

 

Artigo 1.º- A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes concede A 

COMENDA PADRE BELCHIOR DE PONTES  ao Senhor Otavio Correia “Sr. Manuel” 

  

Artigo 2.º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo o Currículo do 

Homenageado. 

       
Artigo 3.º - As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta do 

orçamento vigente. 

 

Artigo 4.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017 

 

 

 
 
_________________________ 

                                Carlos Alberto da Silva Noia 
      Vereador Vice- Presidente Carlinhos do Embu 
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Currículo do Homenageado 
 

OTAVIO CORREIA – SR. MANUEL 

Manuel é seu nome artístico, filho do Sr. Pedro correia e Sra. Teresinha Conceição Correia, 

Manuel teve 12 irmãos foi o 3º filho da família. 

Aos 06 anos de idade foi morar na cidade de Jandaia do Sul Estado do Paraná, sua vida 

artística tem seu inicio no circo já com 12 anos de idade era locutor do circo. 

Aos 14 anos fez sua primeira dupla sertaneja (Gustavo e Laranjinha) ele era o GUSTAVO.  

Participou de vários festivais. Depois foi trabalhar em um Supermercado Catarinense como 

repositor, não deixou a locução e continuava cantando.  

Em 1976 conhece Joaquim na cidade de Barueri, nascia ai a dupla Joaquim e Manuel lança seu 

primeiro LP e mais de 20 trabalhos. Depois desse momento cria dupla com J.Domingos ficando 

juntos por 04 anos. 

BOATE AZUL 

Em 1985 lança Boate Azul, letra de Benedito Seviero e Tomás, Manuel faz seu arranjos e letras, 

recebeu disco de ouro/platina internacional e Nacional  a letra não remete a realidade física. Ela 

possui 222 regravações. Ressaltamos que essa letra ninguém levava a sério, apenas Manuel. 

Foi em estúdio de 08 canasi na Avenida Rio Branco em SP que tudo teve inicio.  

Pelos caminhos da vida (título do disco0 música Boate Azul, lançava no programa Perdidos da 

Noite de Fausto Silva. 

Nos últimos meses ele escreveu duas músicas Suíte 26, Se os copos falassem.  

 


